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Nový parametr vc-CRP (psí C-reaktivní protein) v nabídce pro 
analyzátor FUJIFILM DRICHEM

Obecné informace
C- reaktivní protein je glykoprotein, patřící do skupiny proteinů akutní fáze (APPs), stejně jako většina APPs je 
sekretován v játrech jako odpověď na rozmanité prozánětlivé cytokiny.
C- reaktivní protein je u psů nejrychleji reagující protein ze všech proteinů akutní fáze, stoupá různou rychlostí 
v závislosti na typu vyvolávajícího podnětu. Při infekci nebo zánětu stoupá obyčejně hladina CRP v krvi 10-
100krát během 24 hodin, proto se měření hladiny CRP hojně využívá pro kontrolu zánětlivých stavů . Zvýšená 
hladina CRP v krvi se u psů projevuje nejen u zánětlivých onemocnění způsobených bakteriální infekcí (např. 
pyometra, pankreatitida, insuficience pankreatu, parvoviróza, leptospiróza, bakteriální enteritida, hemolytická 
anémie,  ehrchylióza),  ale  i  k  monitorování  pooperačních  stavů  (poruchy  hojení)  nebo  při  nádorových 
onemocnění (zvýšená hodnoty jsou pozorovány u nádoru prsní žlázy nebo při chemoterapii či leukémii, kdy je 
kostní dřeň poškozena a nemůže optimálně reagovat na zánětlivý proces, je CRP nejvhodnější screeningový 
parametr ke zjištění zánětlivých změn). 

Výhody měření vc-CRP
Měření koncentrační hladiny C-reaktivního proteinu je důležitý parametr, jenž pomáhá při rozlišení bakteriální 
a  virové infekce.  Pro  veterinární  lékaře  je  vc-CRP významný  a  důležitý  doplňující  parametr  k  tradičním 
indikátorům zánětu jako je leukocytóza, zvýšení tělesné teploty nebo fibrinogen, nicméně z důvodu vyšší a 
ověřené  diagnostické  senzitivity  je  vc-CRP  obecně  považovaný  jako  první  diagnostický  parametr  při 
laboratorním vyšetření. Běžná koncentrace CRP v séru zdravých jedinců je nízká, referenční hodnota je  ≦ 0,7 
mg/dl (≦ 7 mg/l). Při bakteriální infekci se hodnota CRP výrazně zvýší, obvykle během 4–12 hodin. Zvýšené 
koncentrace  CRP jsou  typické  pro bakteriální  onemocnění,  na  rozdíl  od  virového,  kdy koncentrace  CRP 
zůstává v normálním (referenčním) rozmezí.  Nejvyšší hodnoty C-reaktivního proteinu dosahují často hodnot 
300mg/l  a  více  a  v  těchto  případech  bývají  vyvolávány  těžkými  bakteriálními  infekcemi.  Z  důvodu  vyšší 
diagnostické senzitivity proteinů akutní fáze je toto vyšetření pro lékaře důležité k detailnímu monitorování 
průběhu zánětlivých onemocnění a nasazení tak optimální antibiotické léčby. Jediné stanovení hodnoty vc-
CRP není pro monitorování zánětlivého procesu optimální, po nasazení antibiotické léčby je doporučováno 
opakovaně provádět CRP vyšetření a tím objektivně a průběžně sledovat snižování koncentrace CRP až na 
referenční  hodnotu a  současně s tím je možno rychleji  reagovat  na možnost  vysazení  antibiotické léčby. 
Pokles koncentrace CRP je možno očekávat u nekomplikovaných stavů již po dvou až třech dnech. 
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