Ocena przydatności klinicznej oznaczania stężenia
białka CRP w chorobach infekcyjnych u dzieci
Assessment of clinical relevance of CRP levels in infectious diseases in children
Joanna Friedman-Gruszczyńska
Białko CRP jest niespecyficznym markerem stanu zapalnego. Celem pracy była
ocena przydatności oznaczania jego stężenia w różnicowaniu etiologii bakteryjnej od
wirusowej chorób infekcyjnych u dzieci i identyfikowaniu pacjentów zagrożonych
inwazyjną chorobą bakteryjną. Materiał i metody. Analizą retrospektywną objęto 174
dzieci hospitalizowanych z powodu chorób infekcyjnych, badano zależność między
stężeniem CRP oznaczanym przy przyjęciu a rozpoznaniem końcowym. Na podstawie
wartości CRP w grupie dzieci z rozpoznaną chorobą wirusową i w grupie dzieci z
chorobami bakteryjnymi obliczono czułość i swoistość metody w identyfikowaniu chorób
bakteryjnych. Wyniki. W przypadku posocznic i zakażeń układu moczowego wynosiły one
przy kolejnych poziomach progowych odpowiednio; 1 mg/dl: czułość: 7 00% (posocznica) 59% (ZUM) i swoistość: 44%; 4 mg/dl: czułość: 65% (posocznica) -41% (ZUM) i swoistość:
94%, dla 10 mg/dl: czułość: 40% (posocznica) - 27% (ZUM) i swoistość: 100%. Wnioski.
Przydatność oznaczania poziomu CRP w różnicowaniu etiologii bakteryjnej i wirusowej
chorób infekcyjnych u dzieci jest ograniczona ze względu na małą swoistość przy niskich
poziomach progowych i małą czułość przy wyższych.
CRP is a non-specific marker of infection. The aim of the study was to evaluate the
usefulness of the method in differentiation between bacterial and viral etiology of infectious
disease in children and recognition of patients with invasive bacterial disease. Material
and methods. The study is based on retrospective analysis of 174 records of children
hospitalized because of infection disease. A correlation between CRP concentration
determined at admission and the final diagnosis was evaluated. Results. Specificity and
sensitivity of the method for identification bacterial etiology of infectious disease was
calculated according to three different normal limits: 1 mg/dl: specificity: 1 00% (sepsis),
59% (urinary tract infection), sensitivity: 44%; 4 mg/dl: 65% (sepsis), 4 1 % (UTI), sensitivity:
94%; 1 0 mg/dl: 40% (sepsis), 27% (UTI), sensitivity: 1 00%. Conlusions. Assessment of
CRP concentration is of limited value in the process of differentiation between viral and
bacterial etiology and recognition of patients with invasive bacterial disease because of low
specificity and sensitivity for lower and higher normal limits, respectively.

