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Markery zánětu 
a sepse v rutinním 
provozu velké  
klinické laboratoře

Š. Moučková,M. Bunešová

Tento článek byl napsán pro novou rubriku in-
formačního bulletinu FONS Zdravotní laborant. 
Věříme, že budou následovat další publikace ko-
legyň/kolegů, vycházející z jejich denní činnosti, 
četby, studií. Využijte této možnosti prezentovat 
sebe a svá pracoviště!  
S rozvojem intenzivní medicíny vyžaduje proble-
matika klinicko-biochemické diagnostiky a mo-
nitorování nemocných v kritických stavech nové 
přístupy. Mnohem více nemocných než dříve dnes 
přežívá kritické období traumatu, či podstupuje 
náročnou léčbu chirurgickou, cytostatickou nebo 
imunosupresivní. Mezi rizika ohrožující nemocného 
patří především infekční komplikace. Dva nejčastěji 
požadované markery zánětu jsou C-reaktivní pro-
tein a prokalcitonin. Zánět je odpověď imunitního 
systému organizmu na poranění či infekci, je to 
projev obranyschopnosti a hojení. Jedním z hlav-
ních příčin zbytečných úmrtí jsou infekční choroby, 
a to i z důvodu nárůstu rezistencí na antibiotickou 
léčbu. Významným úkolem klinické biochemie je 
monitorování hrozby infekční komplikace, jejího 
nástupu, dynamiky a léčby. 
Na příkladu z FN Motol Praha je ukázána jedna 
z možných variant monitorování nástupu, dynamiky 
a léčby infekčního onemocnění.

C-reaktivní protein (CRP)
K bílkovinám akutní fáze zánětu patří především 
C-reaktivní protein, který reaguje nejrychleji 
a jehož koncentrace při přítomném zánětu v or-
ganismu stoupá nejvíce. CRP koncentrace v séru 
se zvyšuje a snižuje rychleji než sedimentace 
červených krvinek. Je to marker zánětu, který je 
vhodný pro rozlišení bakteriálního a virového 
původu zánětu, a tím napomáhá lékařům v tera-
peutickém rozhodování o nasazení antibiotické 
léčby. Vysoké koncentrace CRP jsou typické 
pro bakteriální infekty, na rozdíl od virového 
původu infektu, kdy koncentrace  CRP zůstává 
v normálním rozmezí. Biologický poločas je 2 
– 4 hod a maxima dosahuje CRP za 24 - 48 hodin 
po působení noxy. Při bakteriální infekci dosa-
huje hodnot až přes 500 mg/l. Marker CRP má 
tedy pomalou kinetiku s opožděným vzestupem 

a dlouhodobým přetrváváním zvýšených hladin. 
Při úspěšném nasazení antibiotik dochází k rych-
lému poklesu jeho hodnot. Z toho vyplývá, že se 
jedná o nástroj včasné diagnostiky a léčby a také 
o marker, pomocí něhož jsme schopni sledovat 
průběh bakteriální infekce a reakce organizmu na 
léčbu. CRP byl objeven v r. 1930 a již v r. 1941 byl 
charakterizován jako reaktant akutní fáze. Od r. 
1982 probíhá studie možnosti využití  CRP jako 
markeru rizika kardiálních chorob.

Prokalcitonin (PCT)
V posledních letech se objevily některé nové labora-
torní testy, ukazující akutní zánětlivou reakci vždy 
z určitého pohledu. Ukazuje se, že jsou nepochybně 
důležité z hlediska diagnostického i prognostic-
kého a neustále se zvyšuje počet jejich vyšetření. 
Mezi ty, které se do lékařské praxe dostávají, patří 
prokalcitonin (PCT). Prokalcitonin (PCT) patří 
k novějším parametrům používaným k diagnostice 
systémového bakteriálního zánětu. Klinický význam 
tohoto vyšetření narůstá a stanovení jeho hladiny 
v séru nemocných se začíná řadit k laboratorní 
rutině. Slouží k monitorování pacientů v kritickém 
stavu. PCT je prohormon kalcitoninu tvořený za 
normální situace v C-buňkách štítné žlázy. Jeho 
tvorba je výrazně zvýšena při systémovém zánětu 
a dominantně je za této situace produkován tká-
němi mimo štítnou žlázu. Je selektivně indukován 
během akutního systémového a nikoli lokálního či 
chronického bakteriálního zánětu, při sepsi a při 
syndromu multiorgánového selhání (MODS). PCT 
je polypeptid, prekurzor hormonu kalcitoninu. 
Jeho tvorba je stimulována výlučně bakteriální 
a mykotickou infekcí. Jeho biologický poločas je 25 
- 30 hodin. K maximálnímu vzestupu dochází za 6 
- 14 hodin. PCT se v plazmě zvyšuje (cca 10x) při 
bakteriálních infekcích bez systémového zánětu. Při 
sepsi dochází k výraznému zvýšení (cca 20x - 1000x). 
PCT umožňuje rozeznat infekce lokalizované od 
systémových. Hodnoty PCT závisí především na 
míře zánětlivé reakce dané anatomickým rozsahem 
a stupněm systémové odpovědi lidského organismu. 
Jeho hladiny klesají okamžitě po odeznění stimulace, 
a proto dávají jasný obraz závažnosti stavu paci-
enta i průběhu zánětlivé reakce. PCT se od jiných 
reaktantů akutní fáze významně odlišuje svými 
specifickými vlastnostmi. Zatímco při lokalizované 
a virové infekci je vzestup PCT minimální, vysoké 
koncentrace najdeme u zánětů bakteriálního pů-
vodu (bakteriální meningitidy, sekundární infekce, 
sepse aj.). Jedná se tedy o další citlivý a specifický 
indikátor bakteriální infekce a v současné době je 
doporučován jako velmi efektivní marker detekce 
a průběhu sepse. 
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Algoritmus monitorování zánětu 
a sepse ve FN Motol
Na základě požadavků klinických lékařů ve FN 
Motol, Praha, byla v Ústavu klinické biochemie 
a patobiochemie v r. 2007 rozšířena paleta vyšetření 
o tento analyt. Museli jsme řešit několik závažných 
problémů. Zajištění kvalitního a průběžného 
proškolování všech sloužících zdravotních labo-
rantů v počtu 31, včetně sloužících vysokoškoláků 
nelékařů a dále dosažení hodnoty TAT pod jednu 
hodinu v průběhu celých 24 hodin. Nejprve jsme 
v laboratoři zavedli semikvantitativní metodu a po 
potvrzení stálého zájmu o toto vyšetření ze strany 
lékařů, jsme jej v r. 2009 nahradili kvantitativní 
metodou prováděnou diagnostickými kity Roche na 
přístroji Cobas e411. Stanovení PCT zajišťuje naše 
laboratoř v nepřetržitém 24hodinovém provozu. 
Našim cílem bylo dosažení rychlého a spolehlivého 
stanovení velmi citlivého parametru zánětu a sepse 
hrajícího často klíčovou roli při zlepšování kvality 

péče o pacienty v kritickém stavu. Toto rozhodnutí 
se ukázalo jako správné. Výsledky stanovení jsou 
intenzivně využívány lékaři, o čemž svědčí počet 
jejich požadavků na toto vyšetření. (viz graf  1). 
Neméně zajímavá je i informace, že přestože došlo 
k nárůstu počtu vyšetření prokalcitoninu na cca 
1400 měsíčně, nedošlo k poklesu požadovaných 
analýz CRP. Z celkového počtu požadovaných analýz 
CRP (135.678 r. 2010) a prokalcitoninu (16.430 r. 
2010) bylo v 10 % požadováno najednou v jednom 
biologickém vzorku stanovení jak hladiny CRP, tak 
PCT (viz graf 2). To asi něco vypovídá o lékařské 
interpretaci výsledků.
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