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Streszczenie: Oznaczanie stężenia białka C-reaktywnego (CRP) jako markera stanów zapalnych 
o różnym pochodzeniu jest podstawowym badaniem wykorzystywanym rutynowo w diagnostyce 
laboratoryjnej. Ponadto zmiany stężenia białka C-reaktywnego we krwi wykorzystuje się w usta-
laniu etiologii infekcji, gdzie podczas infekcji wirusowej wartości CRP zwykle nie przekraczają 
8 mg/L, natomiast w zakażeniach bakteryjnych stężenie CRP często przekracza 100 mg/L. Ze 
względu na łatwość oznaczenia i szybkość uzyskiwania wyniku coraz większe zastosowanie w dia-
gnostyce różnicowej infekcji mają testy typu point of care (POC) do oznaczania CRP. Testy CRP sta-
nowią uzupełnienie objawów klinicznych i zostały wprowadzone na rynek medyczny w odpowiedzi 
na nadmierną antybiotykoterapię oraz wzrastającą lekooporność drobnoustrojów. Coraz większe 
zainteresowanie testami CRP przez lekarzy pierwszego kontaktu idzie w parze z pojawieniem się 
testów do samokontroli. Obecność domowych testów CRP w aptece jako placówki opieki zdrowot-
nej zwiększa znacząco dostęp pacjentów do badania oraz stanowi element promocji wiedzy o ra-
cjonalnej antybiotykoterapii.

Keywords: home diagnostic tests, point of care tests, self-control, diagnostics of infl amamatory mar-
kers, C-reactive protein, CRP test, infection, antibiotic therapy.
Abstract: C-reactive protein (CRP) test as a marker infl ammatory conditions of different origins are 
the basic tests routinely used in laboratory diagnostic. In addition, changes in C-reactive protein con-
centration are used to determine the etiology of infection, where CRP values typically do not exceed
8 mg/L during viral infection, and CRP often exceeds 100 mg/L in bacterial infections. Because of the 
easy to carry out and fast test result point of care (POC) test for CRP are increasingly used for the dia-
gnosis of infection. CRP tests are a complement to clinical symptoms and were introduced to the me-
dical market in response to excessive antibiotic therapy and increased antibiotic resistance of microor-
ganisms. Both CRP tests for physicians and self-control tests are becoming increasingly popular. Pre-
sence of home CRP tests in a pharmacy as a healthcare center, increases patient access to testing and 
it is an element of promoting knowledge about rational antibiotic therapy
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Wprowadzenie 
Stan zapalny jest reakcją organizmu na 
działanie czynnika uszkadzającego struktury 
tkankowe, co może prowadzić do zachwiania 
homeostazy ustroju. Powodem wystąpienia 
odczynu zapalnego o charakterze miejsco-
wym i/lub uogólnionym może być: 
 wniknięcie do organizmu patogenów 

(bakterii, wirusów czy grzybów);
• rozległe uszkodzenia tkanek (urazy, za-

biegi chirurgiczne, poród);
 rozrost nowotworowy;
 martwica tkanek (np. ostre zapalenie 

trzustki, oparzenia termiczne lub che-
miczne, zawał mięśnia sercowego);

 miażdżyca tętnic.
Podczas trwania stanu zapalnego uru-

chomione zostają procesy związane z od-
powiedzią komórkową i humoralną, obej-
mujące m.in. wzrost liczby leukocytów (leu-
kocytoza) i komórek żernych oraz wzmożo-
ną syntezę białek fazy ostrej. Ta ostatnia 
właściwość umożliwiła wykorzystanie bada-
nia biomarkerów stanu zapalnego we krwi
i znalazła szerokie zastosowanie w diagno-
styce laboratoryjnej [1,2].

Oznaczenie stężenia białka C-reaktywnego 
(CRP) jako jednego z najbardziej czułych bia-
łek ostrej fazy jest podstawowym badaniem 
wykorzystywanym rutynowo w diagnostyce 
laboratoryjnej zapaleń oraz infekcji [3].

Do niedawna badanie CRP można było
wykonać jedynie w laboratorium. Nieste-
ty, konieczność wizyty w punkcie pobrań 
i oczekiwanie na wynika badania znacząco 
redukuje ilość oznaczeń CRP i możliwości
jego doraźnego wykorzystania m.in. w dia-
gnostyce różnicowej zakażeń.

Ze względu na dynamikę zmian stężenia 
CRP, optymalne wykorzystanie badania za-

kłada diagnostykę „w czasie rzeczywistym” 
– stąd coraz szersze zastosowanie mają te-
sty point of care (POC) CRP, pozwalające na
uzyskanie wyniku w ciągu kilku minut. Pier-
wotnie półilościowe testy CRP były wyko-
rzystywane jedynie w lecznictwie zamknię-
tym oraz placówkach podstawowej opieki 
zdrowotnej, w codziennej praktyce lekarza 
pierwszego kontaktu. Jednak ze względu
na liczne zalety i prostotę wykonania, testy 
CRP stały się również istotnym aspektem
w samokontroli zdrowia. Stanowią nową 
pozycję wśród coraz szerszej gamy testów 
diagnostycznych do użytku domowego.

Białko CRP – marker ostrych 
i przewlekłych stanów zapalnych
CRP jest unikalnym białkiem ostrej fazy, 
które zostało po raz pierwszy zidentyfi ko-
wane w osoczu pacjentów z przewlekłym 
bakteryjnym zapaleniem płuc wywołanym
przez Streptococcus pneumoniae. Synteza
CRP zachodzi w wątrobie pod wpływem pro-
zapalnych cytokin.

W obecności jonów wapnia CRP wią-
że polisacharyd C błony komórkowej bakte-
rii lub łączy się z fosfocholiną na powierzch-
ni uszkodzonych komórek. Połączenie CRP 
z antygenem bakteryjnym lub ligandem na 
uszkodzonej komórce, a następnie z recep-
torem na powierzchni komórek fagocytują-
cych prowadzi do aktywacji układu dopełnia-
cza i uruchomienia procesu fagocytozy [17].

Fizjologiczne wartości CRP
Stężenie CRP we krwi zależy głównie od
produkcji de novo i jedynie w małym stop-
niu jest modyfi kowane przez hormony lub
inne substancje biologiczne i leki przeciw-
zapalne [4],[5].
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W populacji ogólnej dla 90% ludzi zdro-
wych wartość CRP nie przekracza 6,6 mg/L.

Natomiast zakres wartości referen-
cyjnych CRP dla rozpoznawania zapaleń
przyjęty w laboratoriach diagnostycznych
uwzględnia również populacyjne różnice
osobnicze oraz występowanie przewlekłych
zapaleń o niewielkim nasileniu.

Najczęściej spotykane normy laborato-
ryjne są nieco wyższe niż stężenie fi zjolo-
giczne i mieszczą się w przedziale 0-8 mg/L 
[1,6].

Dynamika wzrostu
i czas półtrwania CRP
W rozwijającym się zapaleniu stężenie
CRP narasta bardzo szybko. Znamien-
ny wzrost we krwi występuje już po 6-8
godz. od pojawienia się czynnika wywo-
łującego stan zapalny. CRP maksymalną 
wartość osiąga po 24-48 godz. Podczas
cofania się zapalenia stężenie CRP zwy-
kle powraca do wartości fi zjologicznych po
2-3 dniach [4,7].

Ponowny wzrost stężenia CRP świadczy 
o zaostrzeniu procesu zapalnego (np. na-
wrót infekcji) lub wystąpieniu powikłań po 
zakażeniu w innych narządach.

Zastosowanie oznaczenia CRP
w diagnostyce laboratoryjnej
Białko CRP w porównaniu z innymi białkami
ostrej fazy w największym stopniu posiada
cechy dobrego markera infekcji, jakimi są:
 wysoka czułość – wykrywa zakażenie

zawsze, gdy ono jest obecne w organi-
zmie, nawet w bardzo wczesnej fazie,

 wysoka swoistość – marker nieobecny 
lub w niskim stężeniu, gdy nie stwier-
dza się obecności infekcji.

Rozpoznanie stanu zapalnego
Uznaje się, że stężenie powyżej 8-10 mg/L 
wyraźnie świadczy o obecności stanu zapal-
nego. Stężenia w granicach 10-40 mg/L prze-
mawiają za toczącym się procesem zapalnym 
o średnio ciężkim przebiegu. Przy stężeniu 
CRP powyżej 40 mg/L istnieje duże prawdopo-
dobieństwo rozwoju ciężkiego zakażenia [8].

Różnicowanie podłoża infekcji 
bakteryjnych i wirusowych przed
antybiotykoterapią
Oznaczenie CRP jest niezwykle pomocne 
w rozpoznaniu podłoża infekcji, co jest bar-
dzo ważne w przypadku podjęcia decyzji 
o antybiotykoterapii. Należy pamiętać, że 
wynik badania stanowi uzupełnienie obra-
zu klinicznego choroby i nie może być inter-
pretowany oddzielnie.

Infekcje bakteryjne charakteryzują się
silnym wzrostem wartości CRP. Największe 
wartości CRP obserwuje się w zakażeniach 
bakteriami Gram-ujemnymi. W ciężkich za-
każeniach o podłożu bakteryjnym (np. za-
palenie płuc) stężenie CRP często przekra-
cza 100 mg/L, osiągając wartości rzędu kil-
kuset, a nawet powyżej 1000 mg/L [6,9].

Natomiast infekcje wirusowe w większo-
ści przypadków nie powodują wzrostu war-
tości CRP, który zwykle nie przekracza stęże-
nia 8 mg/L. Należy szczególnie podkreślić, że 
nawet do 80% ostrych zakażeń układu odde-
chowego (bez względu na wiek chorego) jest 
spowodowanych infekcjami wirusowymi, któ-
rych nie wyleczymy antybiotykiem [1].

Badanie CRP poza laboratorium 
– półilościowe testy point of care
W Polsce oznaczanie stężenia CRP w lecznic-
twie zamkniętym jest badaniem rutynowym. 
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Natomiast dostępność oznaczenia CRP w po-
radniach i gabinetach podstawowej opie-
ki zdrowotnej jest mała, co wynika z ogra-
niczeń refundacji diagnostyki laboratoryjnej.

Ilościowe badanie CRP w laboratorium 
wykonuje się najczęściej metodą immuno-
turbidymetryczną, która pozwala na precy-
zyjne oznaczenie stężenia. Wykonanie ba-
dania laboratoryjnego wiąże się jednak
z koniecznością wizyty w punkcie pobrań 
oraz oczekiwaniem na wynik. 

Testy do oznaczania CRP wykonywa-
ne w systemie point of care znalazły szcze-
gólne zastosowanie w szybkim rozróżnianiu 
zakażeń bakteryjnych i wirusowych, także
z uwagi na narastający problem lekoopor-
ności drobnoustrojów chorobotwórczych,
na skutek nadużywania i niewłaściwego 
stosowania antybiotyków. 

W przypadku badania, które wspomaga 
decyzję o podjęciu lub wykluczeniu ewentu-
alnej antybiotykoterapii, kluczowe jest wyko-
nanie oznaczenia w czasie trwania wizyty lub 
bezpośrednio przed nią – szczególnie w sytu-
acjach wątpliwości terapeutycznych [19].

Z uwagi na szerokie zastosowanie białka 
CRP jako markera licznych chorób i „złotego 
standardu” w walce z niezasadną antybioty-
koterapią, na przestrzeni ostatnich lat nastą-
pił dynamiczny rozwój metod umożliwiają-
cych jego detekcję poza laboratorium [10].

Wykorzystanie półilościowych testów 
point of care do badania poziomu CRP 
staje się coraz ważniejszym elementem 
opieki ogólnej i samokontroli pacjentów. 

Profesjonalne i domowe szybkie
testy CRP – czy się różnią?
Należy zaznaczyć, że testy przeznaczone dla 
użytkowników profesjonalnych (lekarze, szyb-

ka diagnostyka szpitalna i laboratoryjna), jak 
również przeznaczone do samokontroli pa-
cjentów – nie różnią się sposobem przeprowa-
dzenia badania. Specyfi kacja powszechnie do-
stępnych na rynku półilościowych testów POC 
do oznaczania CRP przedstawia tab. 1.

Dostępne szybkie testy do półilościo-
wego (wynik zaklasyfi kowany w przedziale 
stężeń) badania CRP wykorzystują technikę
immunochromatografi i. Membrana paska
testowego posiada kilka stref zawierających
specyfi czne przeciwciała anty-CRP. Odmie-
rzoną za pomocą pipety krew włośniczkową 
oraz diluent (rozcieńczalnik) wprowadza się 
do dołka próbkowego. Białko CRP wędru-
je siłami higroskopijnymi po membranie,
łącząc się z przeciwciałami anty-CRP. Wy-
nik otrzymany po kilku minutach ma postać
barwnych prążków, których ilość jest skore-
lowana ze stężeniem CRP w badanej próbce 
krwi. Obecność linii kontrolnej potwierdza
prawidłowe przeprowadzenie testu. 

Testy półilościowe – charakterystyka
 Wiarygodność – zgodność wyniku te-

stu z wynikiem oznaczenia metodą re-
ferencyjną. Dokładność oznaczeń te-
stów w porównaniu ze standaryzowaną 
metodą laboratoryjną jest opracowy-
wana na podstawie badań klinicznych
i dla najlepszych testów wynosi nawet
98%.

 Zakres diagnostyczny – jest rozpię-
tością przedziału, w jakim można ozna-
czyć poziom CRP. To szczególnie waż-
ne w przypadku testów półilościowych,
gdzie górna granica oznaczalności
(maksymalne stężenie, jakie uzyskamy
na wyniku) limituje możliwość rozpo-
znania ciężkich zapaleń i infekcji, w któ-
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rych CRP wzrasta do wartości wyższych 
niż 100 mg/L. 

 Wynik i przedziały stężeń – w te-
stach półilościowych im większa ilość 
punktów wyznaczających granice prze-
działów, tym bardziej precyzyjny i do-
kładny wynik badania. Testy te pozwa-
lają zakwalifi kować poziom CRP w jed-
nym z przedziałów. Granice przedziałów 
stężeń powinny pozwolić na ocenę na-
silenia stanu zapalnego zgodnie z obo-
wiązującą wiedzą diagnostyczną (ryc.1).

Samoleczenie antybiotykami 
w dobie rosnącej lekooporności
Problem nadużywania antybiotyków stał się 
dużym problemem zarówno w Polsce, jak 

Tabela 1. Porównanie powszechnie dostępnych testów typu point of care CRP

Nazwa testu Producent Zakres Przedziały Wynik

Actim CRP 1
Medix Biochemica, 
Finlandia

10-80 mg/L

< 10 mg/L
10-40 mg/L
40-80 mg/L
> 80 mg/L

4 
poziomy

CrP test
zanurzeniowy 1

RedMed, Polska 10-80 mg/L

< 10 mg/L
10-40 mg/L
40-80 mg/L
> 80 mg/L

4 
poziomy

CRP DIAQUICK 1 DIALAB, Austria 10-80 mg/L

< 10 mg/L
10-40 mg/L
40-80 mg/L
> 80 mg/L

4 
poziomy

CRP-Screen 1,2 Veda.Lab, Francja 8-100 mg/L

< 8 mg/L
8-40 mg/L
40-100 mg/L
> 100 mg/L

4 
poziomy

CRP TEST 2 IVT Immuno, Czechy 10-30 mg/L
< 10 mg/L
10-30 mg/L
> 30 mg/L

3 
poziomy

1 Testy przeznaczone do użytku profesjonalnego – lekarze, placówki POZ, opieka szpitalna.
2 Testy do samokontroli pacjentów – wyrób medyczny dostępny w aptekach.

i na całym świecie. Skala i powszechność 
stosowania antybiotyków doprowadziły do
występowania zjawiska oporności drobno-
ustrojów. Nabyte mechanizmy pozwalają 
bakteriom namnażać się w obecności leku 
w środowisku, co zmniejsza skuteczność le-
czenia. Narastaniu lekooporności sprzyja 
również samoleczenie pacjentów antybio-
tykami.

Proces samoleczenia pacjentów jest de-
fi niowany jako przyjmowanie leków w le-
czeniu sporadycznych lub przewlekłych do-
legliwości diagnozowanych przez samego 
pacjenta bez konsultacji z lekarzem. Sa-
moleczenie obejmuje zarówno leki dostęp-
ne bez recepty – OTC, ale też te wydawane 
wyłącznie na receptę. 
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Jakie może być potencjalne źródło anty-
biotyków wykorzystywanych w procesie sa-
moleczenia?
• pozostałości leku po poprzednich kura-

cjach;
• otrzymanie leku od osób, które nie wy-

korzystały przepisanych im leków;
• wymuszenie przepisania antybiotyku 

przez lekarza „na wszelki wypadek”.
Użycie antybiotyku bez wskazań me-

dycznych najczęściej dotyczy bólu gardła, 
grypy, zapalenia oskrzeli, kataru czy kaszlu, 
czyli zespołu dolegliwości wskazujących na 
zakażenie wirusowe, wobec którego anty-
biotyki są bezskuteczne i ich przyjęcie jest
nieuzasadnione, a wręcz szkodliwe.

Ważnym krokiem zmierzającym do po-
prawy istniejącego stanu może być wpro-
wadzenie testów typu POC do oznaczania 
CRP w rutynowej diagnostyce oraz zwięk-
szenie dostępności do testów, również dla 
pacjentów [11,12,13].

W krajach, gdzie zwiększono wykony-
wanie badań CRP przed lub w trakcie wi-
zyty lekarskiej, stosowanie szybkiego testu 
zmniejszyło liczbę chorych, którym niepo-
trzebnie zalecono antybiotyk aż o 85%.

Uważa się, że w przypadku ostrego za-
palenia lub gorączki o nieznanej etiologii te-

sty point of care do oznaczania CRP mogą 
zapewnić szybką i odpowiednią diagnozę, 
pomijając długi okres konsultacji i często 
wydłużonej hospitalizacji [14,15].

Testy CRP dostępne w aptekach 
Coraz większe zastosowanie testów point 
of care przez lekarzy pierwszego kontaktu
idzie w parze z pojawieniem się testów do
samokontroli, które umożliwiają na ozna-
czenie CRP w warunkach domowych. Te-
sty przeznaczone dla pacjentów pozwalają 
przeprowadzić samodzielnie badanie za po-
mocą zestawu testowego (ryc. 2).

Rycina 1. Rycina 1. Przykład wyniku półilościowegoPrzykład wyniku półilościowego testu CRPtestu CRP

Dolna granica oznaczalności – najniższe stężenie CRP, jakie wykrywa test. Powinna stanowić war-
tość cut off (punkt odcięcia) dla fi zjologicznej normy.f

Rycina 2.
Skład zestawu testu do samokontroli – przykład
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Jakie korzyści płyną z wprowadzenia testów 
CRP do asortymentu aptek?
 Dostępność – apteki są najbardziej 

dostępnymi placówkami opieki zdro-
wotnej, co znacząco zwiększa możliwo-
ści wykonania badania przez pacjentów, 
których przychodnie nie przeprowadza-
ją badań CRP lub kierują pacjentów do
odległych ośrodków diagnostycznych.

 Rola farmaceuty – biorąc pod uwagę 
unikalną pozycję farmaceuty i jego bez-
pośredni kontakt z pacjentem, powin-
no się wykorzystać ich fachową wiedzę, 
aby zwiększyć świadomość pacjentów
na temat roli badania CRP. Niezmier-
nie ważne jest, by pacjenci zdawali so-
bie sprawę, że w aptekach mogą za-
czerpnąć informacji nie tylko o lekach,
ale również szeroko pojętej profi laktyce
zdrowia, w tym o testach diagnostycz-
nych do samokontroli.

 Optymalizacja czasu i kosztów – te-
sty CRP mogą być wykonywane w czasie 
rzeczywistym, co zdecydowanie zwięk-
sza wartość badania. Brak konieczno-
ści wizyt w laboratorium i oczekiwania
na wynik optymalizuje czas i zwiększa
komfort pacjenta. 

 Pacjent pediatryczny – szczegól-
nie w przypadku dzieci prawidłowe roz-
poznanie podłoża infekcji jest niezwy-
kle ważne. Niepokojący wynik testu
CRP, wykonanego w warunkach domo-
wych, może przyspieszyć decyzję o wi-
zycie u lekarza. Również szybkie pobra-
nie małej ilości krwi z palca jest mniej
stresujące niż wizyta w punkcie pobrań.

 Profi laktyka zdrowia – zainteresowa-
nie testem CRP powoduje także wzrost
świadomości o negatywnych skutkach 

samoleczenia antybiotykami i rosnącej 
lekooporności drobnoustrojów.

Podsumowanie

CRP jako białko ostrej fazy jest od wielu 
lat stosowane w formie klinicznego narzę-
dzia diagnostycznego do identyfi kacji in-
fekcji. Ponieważ poziom CRP we krwi za-
leży w głównej mierze od szybkości jego 
syntezy, parametr ten bardzo dobrze od-
zwierciedla obecność i zakres aktywności 
choroby [18]. Oznaczenie stężenia CRP 
znalazło szczególne zastosowanie w dia-
gnostyce i ocenie etiologii infekcji dróg 
oddechowych, czyli różnicowaniu infekcji 
o podłożu bakteryjnym i wirusowym. 

W ostatnich latach szczególnie dużym 
zainteresowaniem cieszą się testy typu po-
int of care do badania poziomu CRP. Zasto-
sowanie szybkich testów CRP przez lekarzy 
pierwszego kontaktu pozwala na uzyskanie 
wyniku w czasie rzeczywistym i pomaga 
podejmować trafne decyzje terapeutyczne. 
Niewątpliwą zaletą testów CRP jest łatwy 
sposób przeprowadzenia badania i uzyska-
nie wyniku w ciągu kilku minut, bez ko-
nieczności wizyty w laboratorium.

W dobie nadużywania i samoleczenia
antybiotykami oraz przy wzrastającym pro-
blemie lekooporności bakterii ważne jest
prawidłowe rozpoznanie podłoża infekcji. 
Testy CRP stają się również coraz ważniej-
szym narzędziem do samokontroli zdrowia. 
Uzupełnienie dostępnej w aptekach gamy
testów diagnostycznych do użytku domo-
wego o testy CRP spowodowało większą do-
stępność pacjentów do badania oraz wzrost 
świadomości o negatywnych skutkach anty-
biotykoterapii bez wskazań.   
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