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Využitie v praxi  
 
 CRP ako zápalový marker 
 CRP u pacientov s AIDS, pacientov liečených 

cytotoxickými liečivami, kortikosteroidmi alebo 
ožarovaním 

 CRP po transplantáciách orgánov 
 Nekróza pri akútnom infarkte myokardu  



Ambulancie všeobecných lekárov  
 diagnostické rozhodovanie: 
 v prípade akútnych infekčných ochorení: infekcie 

horných dýchacích ciest; 
  pľúcne infekcie;  
 infekcie močového traktu; 
  infekčné ochorenia u gravidných pacientiek; 
  bakteriálne superinfekcie.  



Indikácie na stanovenie hladiny 
CRP: 
 
 vírusová versus bakteriálna infekcia horných dýchacích 

ciest; 
  tracheobronchitída versus bronchopneumónia; 
  pneumónia/bronchitída verzus CHOCHP alebo kardiálna 

insuficiencia;  
 akútna cystitída verzus akútna pyelonefritída; ulcerózna 

kolitída verzus morbus Crohn;  
 reumatoidná artritída verzus systémový lupus 

erythaematosus;  
 febrility neznámej etiológie; monitorovanie efektivity 

antibakteriálnej liečby.  
 



Akútne ochorenia dýchacích ciest  
 
 Sinusitída 
 Faryngitída 
 Bronchitída 
 Pneumónia 



Kazuistiky v našej ambulancii 
 
 Robíme CRP  väčšinou pri výskyte infektu dých.ciest 

a zváženia podania ATB liečby. Nemám možnosť 
skontrolovať dynamiku, nakoľko pacient by musel 
prísť na druhý deň na ambulanciu a posiťovne 
výkon/okrem Union/ neuhrádzajú. 
 



1. 
 Muž nar. 1954-onkol.pacienta C34 l.dx+ st.p.operácii 

patol.fract.th12 FW 153/ pri zákl.ochorení + KO Leu 
13,4 + pokles v červ.zložke Ery 3,76 Hb 97 Htk 0,303 
nasadený  parametre z kliniky-u nás dorobené CRP 
132, ktoré v porovnaní s klinickými hodnotami stúpa, 
preto nasadený Amoksklav  

 Nález.oroph.kludný,TO,Lu nezv.dých.vpravo 
oslabené,vľavo zostrené bez vedl.fenomenov. 
 



2. 
 Mladý muž 1990,OA-bez ťažkostí neliečený 
 od soboty večera/2.deň/ bolesti v krku teplota nie, bral 

ATB pred 3týdnami Klabax 
 t.č. obj.dysfonia,oroph.nastreknutý,To mierne zv. LU 

hmat dých.čisté bilat odoberam CRP pod 8-pacient 
poučený o povahe ochorenia ATB neindikované 
 



3. 
 onko pacient žena-1976, roziahly Ca žalúdka 

adenocarcinom ventriculi G3 st.p.resekcii,adnexotomii 
bilat,protper TU ovari bilat st.p.omentectomiam MTS 
Carconosis cavi perit,Tu ovarii bilat  

  bolesti v krku asi 3 dni,predtým brala ATB na klinike 
z dôvodu operačných zákrokov preto odoberam CRP  

 obj.dých.čisté,oroph.nastreknutý,TO,Lu nezv. CRP pod 
8 ATB t.č. nenasadzujem ko dľa stavu – nebolo 
indikované ani s odstupom času. 
 



4. 
  žena 1948-OA.varixy-venotoniká,sledovaná ALG pre 

poruchu imuinity def.specif. cel.imunity 
 2deň od piatka teploty do  38 kašel,dysfonia  
 obj.oroph.nastreknuýt,To nez v LU hmat vysadené 

antihistaminiká  
 CRP 21 vzhladom ku klinike a predchádzajúcim 

skúsenostiam podávam 
 ATB 

 



Záver 
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