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Stlrnmary
The kinetics of C-reactive protein (CRP) concentration was examined in patients with atheromatic occlu-

sion of limb arteries following implantation of an aorto-difemoral graft. Estimating CR.P is useful in monitor-
ing the healing process of tłle implanted aorto-difemoral graft but has no value in evaluating the intensity of
atheromatic lesions in patients łvith ischaemia of the limbs. It is more valuable to determine CRP rather than
OB concentration in prognosing graft healing. The strict correlation between the level of CRP and intensity of
inflammation confirms the greater sensitivit1, and specificiĘ- of CRP testing compared to a routine deterńina-
tion of inflammation indicators. No relationship betlveen CRP levels, Ieukocyte concentration and the course
of infection has been determined amongst patients in the post-operative period.
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Leczenię operacyjne niedrożności końcowego od-
cinka aorty brzusznej i tętnic biodrowych ma na celu
poprawę warunków hemodynamicznych poptzez
udrożnienie tętnic lub irnplantację rozwidlonej prote-
zy aorlalno -dwuudowej (I, 23, 24). Odp owiedzią ustro-
ju na przerwanie ciągłości tkanek lub zakażenie jest
uruchomienie szeregu mechanizmów określ anych mia-
nem odpowiedzi ostrej fazy. Celem tej odpowiedzi jest
ograniczenie reakcji zapalnej i usunięcie czynnika
uszkadzającego, a tym samym przywrócenie zakłóco-
nej homeo s tazy or gantzmu (2, 4, I 5). O dp owi e dz o strej
fazy jest reakcją ogólnoustrojową w przebiegu ktorej
następuje między innymi wzrost stężeń niektorych bia-
łek surowicy. U ludzi pozytywnym białkiem ostrej fazy
pierwszego rzutu jest białko C-reaktywne (CRP - C-
reactive protein), pełniące rolę zarówno nieswoistej
opsoniny jak i czynnika modulującego odpowiedź
immunologiczną. W praktyce klinicznej oznaczanię
CRP wykorzystuje się do monitorowania przebiegu i
oceny skuteczności leczenia wielu chorób, a takżę do
wczesnęgo określenia stopnia ry zyka wystąp ienia po-
wikłańpooperacyjnych (3, 5,9, 10, 13, 17),

Celem badań było prześledzenie kinetyki stężenia
białka CRP oraz innych wskaźników biochemicznych
krwi rr chorych po implantacjiprotezy rozwidlonej.

Matetiał imetody
Badaniem objęto l0B losorvo wybranych nlężczyzn w

wieku od 4l do ]6Iat z objawarrri niedrozności aortalno-
biodrowe1. Pac.jcnci po przyjęciu do Kliniki zostali podda-

ni badaniLr przcdmiotowenu, oznaczono w surowicy pod-
sta\\,owe palametly biochemiczne oTaz wykonano afierio-
grafię tętnic kończyn dolnych. Dodatkowo zmierzono ciśnie-
nic na tętnicy piszczelolvej tylnej i grzbietowej stopy przy
polxocy przepływonlierza (Sonomata 1 00 T.8M,5.S.8C),
obliczajap następnic wskaznik kostka-ramię, Według kla-
syfi kacj i F o n tain a u 3 6 mężczy zn r ozpoznan o n i edokrwie-
nie kończyn dolnych IIo z dystansem chromania pt,zestan-
kowcgo poniżej 200 rn, u 54 chorych lll'niedokrwicnia z
wyrazn ie zaznaczol7y m ból em spoczyn kowym, natomiast
u pozostałych l B pacjcntów TV' niedokrwienia ol,az ztnia-
ny martwicze lub owrzodzenia l<ończyn. Z powodu bral<u

pozytywnych wynikow terapii zachowawczej chorych za-
l<rvalitikowuno do zabiegtr operacyjncgo r,l szczepienia roz-
widlonej protezy aońalno-dwuudowej. Badaniem właści-
wym objęto cholych z IIo i lJT' niedokrwicniakończyn. Z
badań wykluczono pacjentów z lV'niedokrwienia kończyn
dolnych, u których ze względu na przewlekły proces za-
palny oraz nliany martwicze lub owrzodzenia stale utrzy-
mywał się podwyzszony poziom białka CRP w surowicy.
Chorzy operowani byli w znieczuleniu złożonym (ogólnym
i zewnątrzoponowym) z dostępu zewnąlrzotrzewnowego.
W ramach profilaktyki okołooperacjynej stosowano anty-
biotyki z grupy cefalosporyn przez okres 3-6 dni.

Wielkość odczynu Biemackiego (OB), wskaźnik hema-
tokrytu, ogólną liczbę leukocytów oraz stężenie albumin i
białka C-leaktywnego w surowicy oznaczono przed zabie-
giem oraz w l, 3, 7, 10 i 30 dobie po zabiegu. Ogólną licz-
bę leukocytów oraz wskaźnik hcmatokrytu określono przy
uzyciu aparatu typu Cell-Dyn 2000, natomiast odczyn Bier-
nackiego wykonano mikronletodą Panczekowa. Poziom



albumin w surowicy krw t o znaczono meto dą D oumas a, zaś

wyniki odczytywano przy długości fali 600 nm. Stęzenie
białka CRP (g/l) oznaczono metodą immunoelektroforezy
rakietkowej wg Laurell (18).

Wyniki poddano analizie statystycznej obliczając war1o-

ści średnie oraz odchylenia standardowe. Dla cech obserwo-
wanych w czasie przeprowadzono analizę regresji krzywo-
liniowej przy pomocy równania regresji trzeciego stopnia.

Wyniki i omówienie

U chorych z IIo niedokrwienia wskaźnik kostka-ra-
mię wynosił od 0,3 do 0,8, a w grupie chorych z III.
niedokrwienia od 0 do 0,5 (ryc. 1).Podczas wykony-
wania arteriografii stwierdzono całkowitąniedrożność
rozwidleni a aorty u77 (7I,3oń), a zwężenie tętnic bio-
drowych u3I (28,70ń) chorych. W badanych grupach
okres pooperacyjny przebiegał bez powikłań i w 10

dniu po zabiegu pacjenci zostali wypisani w stanie

Biernackiego u chorychpo implan-
rotezy aortalno-dwuudowej przed-

stawiono na ryc. 2. KineĘkę wartości OB opisano przy
pomocy równania regresji trzeciego stopnia twyrażo-
no w"orem y : 37,67 + 20,45,x - 3,23,x2 + 0,15,x3,
Kwadrat współczynnika regresj i wielokrotnej wyno-
slł 0,22 . U chorych pr zed zabte gtem warto ś ci odczynu
Biernackiego kształtowały się na poziomie istotnie
wyższym(a0 mrr/h) w porównaniu do wartości fizjo-

logicznych (4-10 mm/h). Z przebtegu krzywej wyni-
ka, że wskaznik OB ule gał dalszemu podwyższeniu w
pierwszej dobie i osiągał najwyższe wartości w 4-5 dniu
po zabiegu. Po Ęm czasiewartości OB ulegĘ nięznacz,
nemu spadkowi i na istotnie wyżsrym od wyjściowego
poziomle utrzymywŃy się do końca obserwacji,

Kształtowanie się poziomu leukocytów we krwi
obwodowej chorych w poszczególnych terminach
oznaczęń ilustruj e ryc. 3 . Równanie re gresj i trzecie go

stopnia liczby leukocytów wyrazono wzorem y :
95453 + 1978,9,x - 413,8,x2 + 25,98,x3. Kwadrat
współczynnika regresji wielokrotnej wynosił 0,13. W
okresie przedoperacyjnym poziom leukocytów osią-
gał wartości fizjologicznę. Jakwynika z analtzy I<łzy-

wej regresji wzrost Iiczby leukocytów w stosunku do
wartośii wyjściowych następował w ciągu pierwszych
4 dni po zabiegl t na zb|tżonym poziomie utrzymlłvał
się do 10 dnia obserwacji. Po tym terminię notowano
stopniowy spadek ogólnej liczby leukocytów i w 30 dniu
oziaczeń p onownie o s iągał on warto ści wyj ściowe,

Wyniki wskaznika hematokrytu przedstawiono na

ryc. 4.Zmlany wielkości hematokrytu w czasie opisa-
no równaniem regresji trzeciego stopnia y : 4I,74 -
4,68,x + O,JO,x2 - 0,03 ,x3. Kwadrat współczynnika
regresj i wielokrotnej wynosił 0,3ż. Zaprezentowane
wynikl badań własnych wskazują że u chorychprzed
zabiegiem wskaźniki hematokrytu osiągały wartości
fizjologiczne. W pierwszych godzinach po zabiegu
wskaźniki te ulegały stopniowemu obniżeniu i mię-
dzy 4 a6 dobąnotowano tchnajntższe wartości w toku
całego okresu obserwacji. W kolejnych terminach
ozniczeńwskazniki hematokrytu ltrzymywały się na
podobnym poziomie i były istotnie ntższe od wartości
flzjologtcznych.

Kinetykę zmlal7 stężenia albumin opisano przy po,
mocy następującego równanla y : 4,39 - 0,63,x ł
0,111x2 - 0;005,x3. Kwadrat współczynnika regresji
wielokrotnej wynosił 0,19. Przebieg krzywej regresji
przedstawiaryc.5.Z danych jej wynika, że u chorych
po implantaqt protezy naczyniowej poziom surowi-
Ćzych albumin ulegał tylko nieznacznemll spadkowi i
utrzymywał się w granicach norm f,rzjologicznych w
toku całej obserwacji.
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Ryc, l. Wskaźniki przepływu kostka-ramię u chorych z II i
III. niedokrwienia kończyn dolnych
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Ryc. 2. Krzywa regresji wartości OB
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Ryc. 3. Krzywa regresji liczby leukocytów
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Ryc. 4. Krzywa regresji wskaźnika hematokrytu

all(x): = 4,39 - 0,63.x + 0,11 .x2- 0,005.x3
Ryc. 5. Krzywa regresji poziomu albumin

200

150

CRPl(x): = 26,43+ 75,03.x - 14,66 .x2 + 0,72.x3
Ryc. 6. Krzywa regresji stężenia białka C-reaktywnego u cho-
rych bez powikłań pooperacyjnych

Kształtowanie się poziomu białka C-reakfinego
u chorych po implantacji protezy naczyniowej ilustru-
je ry". 6. KineĘkę zmianstężeniabiałka CRP opisano
Wzorem y:26,43 + 75,03.x - 14,66.x2 + 0,72,x3.
Kwadrat współczynnika regresji wielokrotnej wyno-
sił 0,40, Istotny wzrost średnich wartości stężeniabtaŁ-
ka C-reakĘwnego w stosunku do wyjściolvych zano-

towano jń w pierwszej dobie po zabiegu. W kolej-
nych dniach następował dalszy wzrost stężenia białka
CRP i nalwyższe jego średnie wańości stwierdzono w
3-4 dobie po zabiegu, Stężenia te by§ 7-krotnie wyź-
sze od stężeń uzyskanych w badaniach przeprowadzo,
nych przed zabiegiem operacyjnym. Po tym czasie no-
towano wyruźny spadek średnich wańości CRP, które
w 30 dniu po zabiegu osiągaĘ wartości ftzjologtczne.

Zabte gi naczyni owe stwalzaj ą nowe i nie znane do -

tychczas problemy w rozpoznawaniu oraz Ieczęniu
powikłań pooperacyj ny ch (23, 24). Zdaniem wielu
autorów zaburzenie prawidłowej funkcji komórek
śródbłonka naczyńjest jednym z podstawo\\ych czyn-
ników etiologicznych rozwoju wczesnych procesów
miażdży c owych. P i erw o tn ą pt zy c zy ną i ch u s zko dz e -

nia jest toczący się w świetle naczyń proces zapalny
(11, 20). Zklinicznęgo punktu widzenia oznaczanle
białek ostrej fazy jest niezbędne zarówno w diagno-
styce wielu chorób jak i w ocenie skuteczności zasto-
sowane go lęczęnta (2, 6, I 4, I 6, I7, 1 9). W zw tązku z
tym dokonano oceny przydatności klinicznej oznacza-
nia białka C-reaktywnego w różnicowaniu stopnia nie-
dokrwienia kończyndolnych z powodu mi ażdĘcy oraz
w monitorowaniu okresu pooperacyjnego u chorych
po implantacj i rozwidlonej protezy aortalno-dwuudo-
wej. Przeprowadzone obliczenia umożliwiĘ podanie
równań matematyc zny ch op i suj ących stężenie białka
CRP. Ponadto porównano wyniki oznaczania btałka
CRP z dotychczas rutynowo oznaczanymi wskaźni-
kami oceny natężenia procesów zapalnych w organi-
zmle. Stwierdzone w badaniach własnych istotnie
wyższe stężenia białka CRP w stosunku do ich warto-
ści fizjologicznych w surowicy chorych przed zabię-
giem operacyjnym potwierdzają pogląd, że wczęsna
miażdżyca prowadzi do rozwoju odczynu zapa|nego
(I, 4, 12). Warto j ednak podkreśl tó, że u chorych obj ę-
tych badaniem pomimo występowania różnego stop-
nia niedokrwienia kończyn, nie stwierdzono staĘstycz-
nie istotnychróżnic w stęzeniu białka CRP. Te obser-
wacje jednoznacznie wskazują na brak przydatności
oznaczania białka cRp w ocenie nasilenia zmian
miażdżycowych. Jest ono natomiast przydatne w mo-
nitorowaniu przebiegu okresu pooperacyjnego. Istot-
ny wzrost wartości białka CRP w surowicy chorych
następował w pierwszych czterech dobach po zabie-
gu. Mozna zatęm sądzić, że wzrost ten był wynikiem
op eracyj ne go przęrw ania ciągło ści tkanek, c o potwier-
dzĄąwynlki innych autorów (l, 7, I 5). Normalizacj a
stęzenia białka CRP w surowicy chorych następowała
w ciągu 30 dni po zabiegu, co świadczy o likwidacji
miejscowego procesu zapalnego i prawidłowym wga-
j aniu prote zy aortalno-dwuudowej . Uzyskane dane są
zbltżonę do wyników otrzymanychprzezAalato i wsp.
(1). Wykazali oni, że u pacjentow z prawidłowym
wgajaniem protezy stawu biodrowego stężenie białka
CRP w surowicy osiąga najwyższe wartości w 2,3
dobie po zabiegu i w ciągu 3-4 tygodni powraca do
poziomu fizj ologiczne go.
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Odczyn m
określenia ny
zmie. W b ia

biegu zakażeiwywołanych przez paciorkowce grupy
B u noworodków orazw prognozowaniu zejśeia pro-
cesu chorobowego u pacjentów po rozległychurazach
głowy (4,2I).

Wnioski

I. Oznaczanie poziomu białka CRP nie jest przy-
datne w ocenie nasilenia zmlanmtażdĘcowych u pa-

proce s ów zap alny ch, co potwierd za j e go wi ększą czu-
łość i swoistość w porównaniu do rutynowo oznacza-
nych wskaźników zap a|enta.
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