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Měření nízkých  
koncentrací CRP
diagnostiCký význaM 
a analytiCká sPolehlivost

P. Štern

Při pohledu na výsledky v SEKK za posledních 8 let 
vidíme, že preciznost stanovení v oblasti nízkých 
koncentrací je nevalná. Proto byla připravena pro 
setkání v Karlově Studánce přednáška, sumari-
zující poznatky jak z oblasti analytiky, tak také 

otázky přínosu stanovení nízkých hodnot CRP pro 
diagnostiku onemocnění pacientů a monitorování 
úspěšnosti terapie. Samotné téma je velmi atraktivní 
a počet odkazů na vyhledávači google přesahuje 
40 000. Z velkého množství prací, které zkoumají 
užitečnost stanovení nízkých koncentrací CRP je 
vhodné zmínit alespoň čtyři publikace, zabývající 
se úlohou inzulinové rezistence při metabolickém 
syndromu [1], důkazem vyšší výpovědní hodnoty 
stanovení CRP než leukocytů u subklinického 
zánětu[2], hodnocením kardiovaskulárního rizika 
pomocí výsledků CRP[3] a možností monitoringu 
CRP jako nezávislého rizikového faktoru pro dia-
betes mellitus [4].

Přestože řada prací nešetří nadšením, je také znač-
ný počet skeptických publikací, např. [5] (obrázek 
vlevo) jasně ukazuje, že sledování velmi nízkých 
koncentrací CRP během 14 dnů statinové terapie 
u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním je 
diskutabilní. Naměřené koncentrace totiž kolísají 
nepredikovatelným způsobem.  
V rámci Framinghamské studie [6] bylo vyšetřeno 
27 939 zdravých žen, z nichž pouze 15,1 % mělo 
koncentraci CRP < 0,5 mg/l. Jestliže této kohortě 
bylo přiděleno riziko kardiovaskulární příhody 1,0 
– pak pro skupinu v intervalu koncentrací 0,5 – 1,0 
mg/l bylo riziko 2,2; pro skupinu 1,0 – 2,0 mg/l bylo 
riziko 2,5 a pro skupinu 2,0 – 3,0 mg/l bylo riziko 3,1. 
Z této práce je vidět, že právě sledování v intervalu 
0,5 – 1,0 mg/l by mohlo být významné, protože tady 
se riziko zdvojnásobuje.
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V další práci [4] (předchozí obrázek) si stejný autor 
vybral jinou část Framinghamské studie a zabývá 
se klinickou prediktivní hodnotou koncentrace 
CRP pro dobu přežití u 3 597 žen s metabolickým 
syndromem. I když je rozdíl po osmi letech statis-
ticky prokazatelný a na účelově uspořádaném grafu 
zřetelný, v praxi je mezi koncentracemi CRP < 1 mg/l 
a 1 – 3 mg/l jen 1,3 %, a to je žalostně málo.
Japonská práce [7], která se také zabývala vztahem 
mezi koncentrací CRP a metabolickým syndro-
mem, ukázala na rozdíl rizika kardiovaskulárního 
onemocnění mezi kavkazskou populací, kde při 
koncentraci < 1 mg/l CRP je riziko malé a při kon-
centraci 1 – 3 mg/l je střední riziko a naproti tomu je 
pro japonské muže cut-off  mezi malým a středním 
rizikem již 0,40 – 0,45 mg/l a pro ženy dokonce 0,25 
– 0,35 mg/l. Nízké koncentrace CRP stanovovali 
nefelometricky soupravou Siemens, která měla mez 
detekce 0,02 mg/l, takže pokud byly dosaženy ještě 
nižší hodnoty, byly vykazovány jako 0,01 mg/l. Zá-
vislost specifity a senzitivity u mužů a žen ilustruje 
obrázek dole. Autoři upozorňují také na velmi slabou 

korelaci mezi kardiovaskulárním onemocněním 
a koncentrací CRP, která podle různých pramenů 
dosahuje korelačního koeficientu 0,36 – 0,66.
Již dříve [8] byla v Japonsku studována intraindivi-
duální variabilita u zdravé populace a bylo zjištěno, 
že 80,7 % z 899 mužů a 90,0 % ze 780 žen má kon-
centraci CRP < 1 mg/l. Reprodukovatelnost měření 
po roce u těchto nízkých koncentrací dosahovala CV 
pro muže 4,96 – 5,42 % a u žen 4,71 – 7,62 %.
V ČR se studiem analytické a biologické variability 
nízkých koncentrací CRP zabývali Friedecký a Holeč-
ková již v roce 1998 [9]. Při koncentraci CRP 1,55 mg/l 
CV nalezli CV pro preciznost 4,7 % (požadovaná byla 
26,3 %), ale intraindividuální variaci 52,6 %, interindi-
viduální variaci 84,4 % a celkovou biologickou variaci 
100,3 %. Tomu odpovídal požadavek na vychýlení 
25,1 %. Při stanovení koncentrací CRP do 5 mg/l byla 

shoda mezi dvěma sou-
pravami renomovaných 
výrobců jen 78 %. Opráv-
něně bylo kritizováno 
použití jednobodové ka-
librace pro imunochemic-
kou metodu u jednoho 
z výrobců. Současně bylo 
konstatováno, že koncen-
trace CRP < 5 mg/l nebylo 
možné změřit s preciznos-

tí odpovídající biologickým variacím. To lze ilustrovat 
výřezem Bland-Altmanova grafu z výše uvedené práce.
Spolehlivost analýzy nízkých koncentrací CRP se za 
posledních 12 let nezlepšila. Jak uvádí Kratochvíla 
v cyklu 1/2010 byl stanovován 10x ředěný vzorek 
s průměrným obsahem CRP 1,5 mg/l. Po vyloučení 
odlehlých výsledků dosáhlo 71 laboratoří CV 11 %, 
přičemž akceptovatelné koncentrace byly v intervalu 
1,16 – 1,85 mg/l.
Ve špičkových světových zdravotnických zařízeních 
lze dosáhnout lepších výsledků, např. Dětská nemoc-
nice v Bostonu [10] dosahuje latexovými částicemi 
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zesílenou imunonefelometrií na BN II Siemens 
detekční limit 0,15 mg/l a mezidenní preciznost CV 
~5 % pro koncentrace CRP 0,35 – 0,5 mg/l. 
I když jsou někdy uváděny možnosti měření i pro 
velmi nízké koncentrace, např. detekční limit 0,013 
mg/l a měřící rozsah 0,2 – 20 mg/l pro Triplex CRP 
LIT Assay VITROS 5,1FS High Sensitivity Mode, 
ve firemních materiálech je uváděna dosahovaná 
hodnota preciznosti až při vyšších koncentracích, 
konkrétně CV 4,1 % pro 1,8 mg/l.
Standardizaci CRP bylo věnováno značné úsilí. První 
práce [11] se zabývala analýzou 7 vzorků pomocí 28 
souprav od 21 výrobců (7x imunoturbidimetrie, 6x 
latexová imunoturbidimetrie, 5x zesílení imunotur-
bidimetrie pomocí částic, 4x zesílení imunoturbidi-
metrie latexovými částicemi, 2x chemiluminiscence, 
2x zesílení imunonefelometrie pomocí částic, 1x 
ELISA a 1x laterální průtoková imunoanalýza). Vý-
chozí materiál CRM470 měl koncentraci CRP 39,2 
mg/l a laboratořím byl dodán materiál s koncentrací 
CRP ~ 4 mg/l, který byl ředěn na koncentrace: 3,2; 
2,4; 1,6; 0,8; 0,4; 0,2 mg/l pipetami, kalibrovanými 
podle mezinárodní normy. Nejvyšší akceptovatelná 
hodnota CV byla 10 %, přičemž dva výsledky se 
mohly lišit o 28 %; CV pro neředěné materiály byl 
2,1 – 3,7 %. Bylo zjištěno, že žádný materiál neměl 
lineární odezvu pro všech 28 metod. 
Po šesti letech tato pracovní skupina publikovala 
další práci [12] věnovanou komutabilitě (matriční 
přiměřenosti) navrženého referenčního materiálu, 
získaného ředěním CRM470 pro 24 souprav od 21 
výrobců pro 40 nativních vzorků (20x imunoturbi-
dimetrie zesílená latexovými částicemi, 1x zesílení 
imunoturbidimetrie pomocí částic, 2x laterální 
průtoková imunoanalýza a 1x FIA rozložená v čase). 
Bylo zjištěno, že 9 metod mělo nízkou preciznost 
a 1 metoda nebyla komutabilní na základě vážené 
polynomické regrese nejmenších čtverců. Akcepto-
vatelný CV pro preciznost v sérii (testováno 3 dny 
po sobě) byl 4 % při koncentraci CRP 1,6 – 4,0 mg/l 
(13 vzorků) a 6 % pro 0,7 – 1,6 mg/l (27 vzorků). 
Současně bylo zjištěno, že harmonizace výsledků 
pomocí programu ANOVA zlepší dosaženou pre-
ciznost jen mírně.
V roce 2009 byl připraven materiál ERM-DA472/
IFCC [13] s certifikovanou hodnotou CRP 41,8 mg/l 
a v osmi laboratořích stanovován metodami imuno-
turbidimetrie nebo imunonefelometrie. Byla zjištěna 
relativní směrodatná odchylka mezi metodami 4,32 % 
a vypočtena rozšířená nejistota 2,5 mg/l.
Při koncentracích < 2 mg/l je harmonizace mezi 
jednotlivými metodami nízká. Velmi dobře to ilu-
struje Youdenův graf skupinových mediánů metod 

[14] (následující obrázek), publikovaný na základě 
výsledků kontrolního cyklu College of American 
Pathologists. Byly použity vzorky s koncentrací CRP 
1,2 a 2,9 mg/l, přičemž výsledky mezi jednotlivými 
mediány metod kolísají až osminásobně.

Návrh na referenční metodu pro stanovení CRP 
byl publikován v roce 2009 [15]. Afinitní puri-
fikací ze séra bylo získáno velmi malé množství 
CRP (nominální koncentrace 0,5 mg/l), přitom 
dochází k zahuštění CRP na paramagnetických 
polystyrénových kuličkách (objem 15 µl), pota-
žených protilátkou proti CRP. Následně byl CRP 
rozštěpen trypsinem na peptidy a tyto stanoveny 
pomocí LC-MS/MS. Koncentrace 0,34 mg/l CRP 
byla stanovena s chybou ±4,5 %. Jako alternativa 
byla použita technologie ionizace laserem za pří-
tomnosti matrice (MALDI). Ověření metody se 
provedlo smícháním purifikovaného CRP s gene-
ticky upraveným CRP, obsahujícím 15N. Směs byla 
podrobena afinitní purifikaci, štěpení trypsinem 
a měření LC-MS/MS (opět technologie MALDI 
jako alternativa). Peptidy s těžkým 15N mohou být 
snadno detekovány a kvantifikovány hmotnostní 
spektrometrií. Jestliže poměry píků lehkých a těž-
kých peptidů odpovídají zastoupení obou CRP ve 
směsi – je metoda ověřena.
Z uvedeného souhrnu je zřejmé, že standardizace 
stanovení CRP v posledních letech značně pokročila 
a byl také podán návrh referenční metody. Nicméně 
stanovení velmi nízkých koncentrací CRP zůstává 
stále nespolehlivé a rozdíly mezi jednotlivými 
analytickými metodami mohou být značné. Také 
užitečnost výsledků stanovení velmi nízkých kon-
centrací CRP pro diagnostiku a terapii je diskutabilní 
a publikované práce dosud nepřinesly jednoznačně 
pozitivní výsledky. 
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