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Streszczenie 
Wstęp: Odczyn opadania krwinek czerwonych (ESR, w Polsce znany pod 
nazwą odczyn Biernackiego - OB) i stężenie białka C-reaktywnego (CRP) są 
najczęściej wykorzystywanymi przez lekarzy biomarkerami do rozpoznawania 
i monitorowania stanu zapalnego ustroju. Jednak są one wskaźnikami 
niezależnymi i cechują się różnymi własnościami. Celem niniejszej pracy była 
analiza porównawcza wyników oznaczeń dwóch laboratoryjnych biomarkerów 
zapalenia: ESR i CRP u pacjentów leczonych na oddziałach internistycznych, 
u których podejrzewano narastający lub istniejący proces zapalny.  
Materiał i metody: Badaniem objęto 187 chorych (99 kobiet i 88 mężczyzn, 
w wieku od 20 do 97 lat) hospitalizowanych w klinikach chorób wewnętrznych 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – 
Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi. U każdego pacjenta w tym samym 
czasie wykonano  oznaczenie  dwóch wskaźników stanu zapalnego: ESR i CRP.  
Wyniki: Dla rozpoznawania narastającego zapalenia nie wykazano istotnej 
korelacji między CRP i ESR w grupach pacjentów zarówno o małym (CRP > 6,1 

– 40 mg/L), jak i dużym (CRP ≥ 40,1) nasileniu zapalenia. Z drugiej strony, 
u ludzi z silnie już rozwiniętym zapaleniem (ESR ≥ 31 mm/h i  CRP ≥ 40,1 mg/L) 
zaznaczyła się wysoka korelacja pomiędzy tymi biomarkerami (r = 0,9973).  
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Wnioski: Wyniki wskazują, że analizowane biomarkery CRP i ESR są 
parametrami niezależnymi i są klinicznie użyteczne w rozpoznawaniu 
i obserwacji stanów zapalnych. W rozpoznawaniu zapalenia o ostrym przebiegu 
bardziej użytecznym klinicznie biomarkerem jest stężenie CRP w surowicy 

niż wartość ESR. 
 
Słowa kluczowe: zapalenie, ESR, CRP 

 
Abstract 
Introduction: Erythrocyte sedimentation rate (ESR, in Poland known as OB) 
and C-reactive protein (CRP) are biomarkers most often used to diagnose and 
monitor systemic inflammation. However, they are independent markers and 
have different properties. The aim of this study was to compare the values of 
specific markers of systemic inflammation such as ESR and CRP in patients 
hospitalized in the internal wards and suspected of suffering from systemic 
inflammation. 
Material and methods: The study group included 187 patients (99 women and 
88 men, aged from 20 to 97 years) hospitalized in the internal medicine clinics 
of the Military Medical Academy University Teaching Hospital - Central 
Veterans' Hospital in Lodz. Each marker of inflammation, ESR and CRP, were 
measured in patients’ peripheral blood (ESR) and serum (CRP).  
Results: For the diagnosis of inflammation there was no significant 
correlation between CRP and ESR in groups of patients both with mild  
(CRP > 6.1 – 40 mg/L) and severe (CRP ≥ 40.1) inflammation. However, 
in persons with highly developed inflammation (ESR ≥ 31 mm/h and  
CRP ≥ 40.1 mg/L) there was a strong correlation between the mentioned 
biomarkers (r = 0.9973). 
Conclusions: The results indicate that CRP and ESR biomarkers are indepen-
dent parameters that are clinically useful for the diagnosis and monitoring 
of inflammations. For the diagnosis of acute inflammation the designation 
of serum CRP is clinically more useful than the measurement of ESR. 
 
Key words: inflammation, ESR, CRP 
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Wprowadzenie 
 

Stan zapalny jest odpowiedzią organizmu na działanie czynnika 

uszkadzającego, który może prowadzić do zachwiania homeostazy ustroju. 

Może być spowodowany wtargnięciem do organizmu patogenów bakteryjnych 

lub wirusowych, ponadto jego przyczyną może być uraz, oparzenie termiczne 

bądź chemiczne, rozrost nowotworu lub niedokrwienie i inne stany prowadzące 

do martwicy tkanek. Odczyn zapalny może mieć charakter miejscowy i/lub 

uogólniony. Do rozpoznawania i monitorowania stanów zapalnych o różnej 

etiologii wykorzystuje się najczęściej oznaczanie parametrów laboratoryjnych, 

takich jak: liczba krwinek białych (ang. White Blood Cells - WBC) z oceną 

obecności niedojrzałych neutrofilów (tzw. przesunięcie w lewo w rozmazie krwi 

obwodowej), wskaźnik opadania (sedymentacji) krwinek czerwonych, stężenie 

białek ostrej fazy (głównie białka C-reaktywnego). Wymienione wskaźniki 

charakteryzuje mała swoistość w stosunku do czynników etiologicznych 

i narządów, jednak są powszechnie stosowane w rozpoznawaniu 

i monitorowaniu stanu zapalnego [1-3].  

Wskaźnik sedymentacji krwinek czerwonych (ang. Erythrocyte 

Sedimentation Rate - ESR), zwany w Polsce odczynem Biernackiego (OB), jest 

rutynowym i jednym z najstarszych testów laboratoryjnych. Został odkryty 

i opracowany w 1894 roku przez polskiego lekarza Edmunda Biernackiego. 

Badanie to wykorzystuje zjawisko opadania krwinek czerwonych w świeżej 

krwi w obecności czynnika przeciwkrzepliwego (cytrynian sodu, heparyna) na 

dno probówki. Proces ten wynika z większej gęstości krwinek czerwonych 

(1,095 kg/L) w porównaniu do gęstości osocza (1,027 kg/L). Szybkość 

sedymentacji (opadania) erytrocytów zależy od budowy i właściwości 

erytrocytów oraz od wzajemnego stosunku stężeń białek osocza [1, 2, 4, 5]. 
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W Tabeli 1 podano wartości prawidłowe ESR w zależności od wieku. Na wzrost 

wartości ESR ma wpływ wiele czynników, a wśród nich do najistotniejszych 

zalicza się: spadek liczby i/lub wzrost objętości erytrocytów, obniżone stężenie 

albumin oraz podwyższone stężenie fibrynogenu, immunoglobulin i cholesterolu 

w osoczu krwi. Z kolei nadkrwistość i patologiczna zmiana kształtu krwinek 

czerwonych powodują obniżenie ESR [4–6]. 

 
Tabela 1. Wartości referencyjne ESR w zależności od wieku [5]. 
 

GRUPA WIEKOWA WARTOŚCI REFERENCYJNE [mm/h] 

Noworodki 0 – 2 

Niemowlęta do 6 m-ca życia 12 – 17 

Kobiety:  

   poniżej 60 r. ż. 

   powyżej 60 r. ż. 

 

3 – 10 

3 – 20 

Mężczyźni:  

   poniżej 60 r. ż. 

   powyżej 60 r. ż. 

 

3 – 6 

3 – 15 

 

Wskaźnik sedymentacji krwinek czerwonych, czyli odczyn Biernackiego, 

jest nieswoistym markerem stanu zapalnego [4, 7]. W praktyce klinicznej 

marker ten ma największe znaczenie w różnicowaniu lekkich i ciężkich stanów 

zapalnych o różnej etiologii, najczęściej zakażenia bakteryjnego i urazów 

narządowych. Bardzo wysokie wartości ESR obserwowane są w przebiegu 

zakażeń, chorób płuc, gruźlicy, kolagenoz, chorób nerek o różnej etiologii, jak 
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również nowotworów płuc, jajników i stercza [3, 4, 8]. Badanie ESR jest 

przydatne w rozpoznawaniu i monitorowaniu skuteczności leczenia chorób 

o podłożu reumatycznym, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, zesztyw-

niające zapalenie stawów kręgosłupa, choroby tkanki łącznej np. polimialgia 

reumatyczna, mieszana choroba tkanki łącznej oraz tkanki mięśniowej np. 

zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórno-mięśniowe [4, 9, 10].  

Białko C–reaktywne (ang. C-Reactive Protein - CRP) należy do białek 

ostrej fazy syntetyzowanych w wątrobie. Znane jest już od 1928 roku, jednakże 

do rutynowej diagnostyki zostało włączone dopiero w 90. latach dwudziestego 

wieku. Jest uznanym, wczesnym markerem stanu zapalnego, którego przyczyną 

jest infekcja bakteryjna, uraz lub martwica tkanek [11-13]. Fizjologiczne 

stężenie u zdrowych ludzi mieści się w przedziale 0,2 – 2 mg/L. Czas półtrwania 

CRP wynosi około jednej doby, a stężenie we krwi w ostrych zapaleniach 

wzrasta szybko - wzrost obserwuje się już po kilku godzinach z maksimum 

w końcu 1. doby i w 2. dobie oraz spadek podczas ustępowania procesu 

zapalnego. Rozpiętość wartości referencyjnych CRP dla rozpoznawania ostrych 

zapaleń przyjętych w laboratoriach diagnostycznych uwzględnia populacyjne 

różnice osobnicze stężeń oraz występowanie przewlekłych zapaleń o niewielkim 

nasileniu. Stąd są one wyższe niż stężenie fizjologiczne i mieszczą się 

w przedziale 0 – 10 mg/L, a najczęściej wynoszą od 0 do 6 mg/L. Stężenia 

w granicach 10 – 30 – 40 mg/L przemawiają za toczącym się procesem 

zapalnym o średnio-ciężkim przebiegu, natomiast wartości wyższe niż 30 – 40, 

sięgające 100 mg/L świadczą o większym nasileniu zapalenia, często również 

pochodzenia pozabakteryjnego. W ostrych, ciężkich zakażeniach bakteryjnych 

stężenie CRP często przekracza 100 mg/L, osiągając wartości rzędu kilkuset, 

a nawet powyżej 1000 mg/L [1, 13].  
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Porównując własności ESR i CRP, od dawna wiadomo, że charakteryzuje 

je różna dynamika. W rozwijającym się zapaleniu stężenie CRP narasta szybko 

z maksimum zwykle między 18. a 24. godziną. Odmiennie, wzrost wartości ESR 

jest wolniejszy, a więc rozpoznanie pojawiającego się stanu zapalnego jest 

późniejsze. Różnice między omawianymi markerami obserwuje się również 

w procesie ustępowania stanu zapalnego – spadek stężenia CRP jest szybki 

i po 2 - 3 dniach cofania się zapalenia jego stężenie zwykle powraca do wartości 

fizjologicznych. W tych samych stanach zapalnych obniżanie ESR jest powolne, 

a powrót do wartości prawidłowych często następuje po 2 – 3 tygodniach.  

Oznaczanie stężenia białka CRP jest od około 10 lat rutynowo 

wykorzystywanym testem laboratoryjnym, zarówno dla wykrywania świeżego, 

ostrego stanu zapalnego, jak i do monitorowania jego postaci przewlekłej. 

Infekcje bakteryjne charakteryzują się silnym wzrostem wartości CRP, zaś 

w infekcjach wirusowych, chorobie nowotworowej, urazach i oparzeniach 

obserwujemy mierny wzrost jego stężenia. W związku z powyższym, 

oznaczanie CRP jest wysoce pomocne nie tylko w rozpoznawaniu zapaleń, ale 

też w różnicowaniu zakażeń wirusowych i bakteryjnych np. w zapaleniach płuc 

lub zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych. Bardzo wysokie stężenia CRP 

towarzyszą ostremu martwiczemu zapaleniu trzustki, chorobom przebiegającym 

z uszkodzeniami wielonarządowymi, systemowej reakcji zapalnej (ang. Systemic 

Inflamatory Response Syndrome - SIRS), rozległej martwicy tkanek i zakaże-

niom ogólnoustrojowym Z uwagi na to, CRP jest ostatnio wykorzystywane jako 

parametr pomocniczy w przebiegu sepsy, a głównie do monitorowania jej 

przebiegu, gdyż spadek jego stężenia świadczy o pomyślnym przebiegu choroby 

[1, 13-15]. Ocena stężenia CRP, a dokładnie jego zmian, jest dobrym 

narzędziem laboratoryjnym również do monitorowania choroby reumatycznej 



Agnieszka Siudzińska, Marek Łobos, Adam Sujecki, Marek Paradowski 

 

 

213

i reumatoidalnego zapalenia stawów, powiązanych z występowaniem 

przewlekłego stanu zapalnego bez podłoża infekcyjnego. Stanowi wówczas 

dobry parametr porównawczy oraz uzupełniający dla ESR. 

W rozpoznawaniu i monitorowaniu ostrych i przewlekłych stanów 

zapalnych, poza omówionymi markerami CRP i ESR, pewne znaczenie ma 

również ocena układu białokrwinkowego z obrazu morfologii krwi obwodowej 

oraz oznaczanie stężenia cytokin prozapalnych, głównie interleukiny 1. i 6. oraz 

czynnika martwicy nowotworów-α (ang. tumor necrosis factor - TNF-α). 

Wskaźniki powyższe są wykorzystywane głównie do rozpoznawania zapalenia, 

do jego monitorowania stosuje się je rzadziej ze względu na duże wahania 

okołodobowe.  

Biorąc pod uwagę powyżej opisaną charakterystykę parametrów 

wykorzystywanych do oceny stanów zapalnych postawiono za cel pracy 

przeprowadzenie analizy porównawczej wartości dwóch najczęściej 

stosowanych biomarkerów ogólnoustrojowego stanu zapalnego, jakimi są ESR 

i CRP, u pacjentów leczonych na oddziałach internistycznych. 

 

Materiały i metody  
 

Badaną populację stanowiło 187 pacjentów leczonych w dwóch klinikach - 

Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej oraz Klinice 

Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralnego Szpitala 

Weteranów w Łodzi, u których w czasie ich hospitalizacji podejrzewano lub 

leczono stany zapalne o różnej etiologii. W Tabeli 2 oraz na rycinie 1 

przedstawiono szczegółową charakterystykę badanej populacji. 
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Tabela 2. Charakterystyka badanej populacji. 
 

Grupa badana n 
śr. arytm. 

wieku [lata] 
wiek min. 

[lata] 
wiek max. 

[lata] 

kobiety + mężczyźni 187 55,1 20 97 

kobiety 99 (52,9%) 58,2 20 97 

mężczyźni 88 (47,1%) 51,7 20 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rycina 1. Graficzne przedstawienie rozkładu wieku badanej populacji 

 (M – mężczyźni, K – kobiety). 
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Od każdego zakwalifikowanego do badań pacjenta pobrano rano na czczo 

krew do dwóch probówek podciśnieniowych firmy Sarstedt - pierwszą stanowiła 

krew pobrana na skrzep, drugą krew pobrana na antykoagulant (cytrynian sodu). 

W surowicy krwi uzyskanej z 1. probówki oznaczano stężenie CRP, zaś w krwi 

cytrynianowej określano szybkość opadania krwinek czerwonych (ESR). 

Oznaczenia stężenia CRP wykonano metodą immunoturbidymetryczną. Badaną 

próbkę mieszano z buforem i zawiesiną lateksu. W tak powstałej mieszaninie 

dochodzi do swoistej reakcji wiązania CRP z opłaszczonymi na cząstkach 

lateksu przeciwciałami przeciwko ludzkiemu CRP. Wynikiem reakcji są 

nierozpuszczalne agregaty, a absorbancja powstałej zawiesiny jest 

proporcjonalna do stężenia CRP w probówce. Oznaczenia wykonano z użyciem 

analizatora biochemicznego firmy Beckman Coulter, model 680 i zestawów 

odczynnikowych tej samej firmy, nr katalogowy zestawu OSR 6299. W celu 

oznaczenia ESR każdą próbkę krwi poddawano analizie w czasie nie dłuższym 

niż 4 h od pobrania. Odczytu wyniku dokonywano z wykorzystaniem aparatu 

Sediplus S 200 dokładnie po 60 min.  

Wyniki badań pacjentów (n = 187) poddano analizie statystycznej. 

Utworzono dwie grupy składające się ze wszystkich pacjentów, a podstawą do 

stworzenia tych grup były wyniki oznaczanego biomarkera: ESR lub CRP.  

 

Grupę I (n = 187) utworzoną na podstawie oznaczonych wartości ESR 

podzielono na trzy podgrupy, które stanowiły: 

a) podgrupa 1 (ESR1 i CRP1) – 71 pacjentów (32 kobiety i 39 mężczyzn 

w przedziale wiekowym od 20 do 89 lat, średnio 44,1 lat) z wartościami 

ESR w zakresie od 1 do 10 mm/h tzn. mieszczącymi się w granicach 

wartości prawidłowych, którzy mieli jednocześnie oznaczone stężenie 
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CRP (stężenia CRP mieściły się w granicach 0,1 – 29,9 mg/L);  

b) podgrupa 2 (ESR2 i CRP2) – 54 pacjentów (33 kobiety i 21 mężczyzn 

w przedziale wiekowym od 20 do 93 lat, średnio 58,4 lat) z wartościami 

ESR w zakresie od 11 do 30 mm/h wskazującymi na stan zapalny 

o małym nasileniu. Jednocześnie oznaczone stężenia CRP w tej 

podgrupie mieściły się w zakresie 0,3 – 57,8 mg/L; 

c) podgrupa 3 (ESR3 i CRP3) – 62 pacjentów (34 kobiety i 28 mężczyzn 

w przedziale wiekowym od 27 do 97 lat, średnio 64,9 lat) z wartościami 

ESR powyżej 31 mm/h wskazującymi na stan zapalny o dużym 

nasileniu. Oznaczone stężenia CRP u pacjentów tej podgrupy mieściły 

się w granicach 6 – 194,4 mg/L.  

 

Grupę II, którą stanowili ci sami pacjenci (n = 187), utworzono na 

podstawie oznaczonych stężeń CRP i podzielono na 3 następujące podgrupy: 

a) podgrupa 4 (CRP4 i ESR4) – 106 pacjentów (55 kobiet i 51 mężczyzn 

w przedziale wiekowym od 20 do 89 lat, średnio 48,8 lat) ze stężeniem 

CRP w zakresie wartości prawidłowych od 0,1 do 6 mg/L, u których 

jednocześnie oznaczona wartość ESR zawarta była w przedziale  

2 – 36 mm/h; 

b) podgrupa 5 (CRP5 i ESR5) – 39 pacjentów (24 kobiety i 15 mężczyzn 

w przedziale wiekowym od 23 do 97 lat, średnio 60,1 lat) ze stężeniem 

CRP w przedziale od 6,1 do 40 mg/L wskazującym na stan zapalny 

o małym nasileniu. Jednocześnie oznaczone wartości ESR mieściły się 

w przedziale 5 – 116 mm/h; 

c) podgrupa 6 (CRP6 i ESR) – 42 pacjentów (19 kobiet i 23 mężczyzn 

w przedziale wiekowym od 29 do 92 lat, średnio 65,2 lat) z wartościami 
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CRP ≥ 40,1 mg/L wskazującymi na stan zapalny o dużym nasileniu. 

Oznaczone wartości ESR u pacjentów tej podgrupy mieściły się 

w przedziale 8 – 116 mm/h. 

 

Przeprowadzono badanie współzależności w 2 wariantach: 

–  wariant 1 – określono korelację między wartością ESR i stężeniem CRP 

u badanych osób w podgrupach: ESR1 (n = 71) i CRP4 (n = 106), ESR2 

(n = 54) i CRP5 (n = 39) oraz ESR3 (n = 62) i CRP6 (n = 42).  

–  wariant 2 – określono korelację między wartościami ESR i CRP 

oznaczonymi między następującymi podgrupami: ESR1 i CRP1 

(n = 71), ESR2 i CRP2 (n = 54), ESR3 i CRP3 (n = 62), ESR4 i CRP4 

(n = 106), ESR5 i CRP5 (n = 39), ESR6 i CRP6 (n = 42). 

 

Analizę korelacji w dwóch powyższych wariantach wykonano z użyciem 

testu nieparametrycznego rang Spearmana. Analizę regresji liniowej 

poprowadzono tylko dla podgrup, w których wykazano znamienność 

statystyczną: w wariancie pierwszym dla podgrup ESR1 i CRP4, ESR2 i CRP5, 

ESR3 i CRP6, zaś w wariancie drugim dla ESR3 i CRP3, ESR5 i CRP5. 

Wszystkie obliczenia statystyczne wykonano z użyciem programu 

komputerowego STATISTICA 10. 

 
Wyniki 
 

Analiza korelacji między ESR i CRP poprowadzona w wariancie 1 (opis 

w metodyce) we wszystkich trzech układach wykazała statystycznie wysoce 

znamienne współczynniki korelacji. Najwyższą współzależność zaobserwowano 

pomiędzy wartościami ESR i stężeniami CRP w podgrupach pacjentów 
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ze stanem zapalnym o dużym nasileniu, odpowiednio ≥ 31 mm/h i ≥ 40 mg/L 

(r = 0,9973). Zbliżone wysoce znamienne statystycznie współczynniki 

otrzymano również w podgrupach pacjentów o prawidłowych wartościach ESR 

i CRP oraz u chorych ze stanem zapalnym o małym nasileniu, odpowiednio: 

r = 0,9840 i r = 0,9846. Szczegółowe dane przedstawiono w Tabeli 3.  

 
Tabela 3. Korelacje rang Spearmana dla grup ESR i CRP. 
 

Zmn. X & Zmn. Y N r Spearman p 

ESR1 <10 & 

CRP4 <6 
71 0,9840 0,000000 

ESR2 11-30 & 

CRP5 6,1-40 
39 0,9846 0,000000 

ESR3 ≥31 & 

CRP6 ≥40,1 
41 0,9973 0,000000 

 

Na rycinach 2, 3 oraz 4 przedstawiono histogramy i wykresy rozrzutu dla 

poszczególnych współzależności. Ponadto analizowano regresję liniową 

wartości ESR i CRP w podgrupach badanych pacjentów o różnym stopniu 

nasilenia stanu zapalnego. Zaobserwowano wysokie znamiennie statystycznie 

współczynniki korelacji pomiędzy wartościami ESR i CRP we wszystkich 

podgrupach pacjentów, tj. w podgrupach, w których występowały wartości 

prawidłowe, w podgrupach ze stanem zapalnym o małym i w podgrupach 

z zapaleniem o dużym nasileniu, (odpowiednio: r = 0,9469, r = 0,9772 

i  r = 0,9846). Szczegółowe dane zamieszczono w Tabeli 4.   
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Tabela 4. Analiza regresji liniowej wyników zależności dla grup ESR i CRP. 
 

Zmn. X & Zmn. Y N r (X,Y) p 

Współczynniki równania 
regresji 

 

a-odcinający b-nachylenia 

ESR1 <10 &  

CRP4 <6 
71 0,9469 0,05 -0,6479 0,26988 

ESR2 11-30 &  

CRP5 6,1-40 
39 0,9772 0,05 -32,14 3,6056 

ESR3 ≥31 &  

CRP6 ≥40,1 
41 0,9846 0,05 -69,79 3,1250 

 

Na rycinach 5, 6 i 7 przedstawiono graficznie współzależność liniową 

pomiędzy wartościami CRP i ESR w odpowiednich podgrupach. 

Wyniki oceny korelacji wykonanej w drugim wariancie, określającej 

współzależności między ESR i CRP wykazały tylko w układzie ESR3 i CRP3 

(r = 0,4265) oraz ESR5 i CRP5 (r = 0,3320) słabe lecz statystycznie znamienne 

współczynniki korelacji. W pozostałych czterech układach znamiennej korelacji 

nie wykazano. Szczegółowe wyniki analizy podano w Tabeli 5.  

Wyniki badań poddano również analizie regresji liniowej. Otrzymano 

istotne statystycznie, chociaż niskie współczynniki korelacji tych samych 

współzależności, wynoszące: r = 0,3698 u pacjentów z dużym i r = 0,4196 

u pacjentów z małym stopniem nasilenia stanu zapalnego. Szczegółowe dane 

ujęto w Tabeli 6. Na rycinach 8 i 9 zobrazowano wykresy rozrzutu 

poszczególnych współzależności.   
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Tabela 5. Korelacje rang Spearmana w podgrupie ESR3 i CRP5. 
 

Zmn. X & Zmn. Y N r Spearman p 

ESR1 <10 & CRP1 71 0,3402 0,003693 

ESR2 11-30 & CRP2 54 0,2033 0,140306 

ESR3 ≥31 & CRP3 62 0,4265 0,000547 

ESR4 & CRP4 <6 109 0,5295 0,000000 

ESR5 & CRP5 6,1-40 39 0,3320 0,038947 

ESR6 & CRP6 ≥40,1 41 0,0632 0,694835 

 
 
 
Tabela 6.Analiza regresji liniowej wyników dla grup ESR3 i CRP5. 
 

Zmn. X & Zmn. Y N r (X,Y) p 

Współczynniki równania 
regresji 

a-odcinający b-nachylenia 

ESR3 ≥31 & 

 CRP3 
62 0,3698 0,003164 15,93911 0,797761 

ESR5 & 

 CRP5 6,1-40 
39 0,4196 0,007842 15,76585 1,062646 
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Dyskusja  
 

Badanie laboratoryjne biomarkerów stanu zapalnego jest źródłem 

informacji o jego występowaniu, nasileniu i ustępowaniu przy skutecznej terapii. 

Celem pracy było określenie przydatności diagnostycznej i ocena 

współzależności pomiędzy wartościami ESR i CRP. Ocena użyteczności 

klinicznej dwóch powyższych markerów stanu zapalnego była przedmiotem 

kilku badań [2, 3, 6-8, 20]. Badania porównawcze wyników niniejszej pracy 

dotyczące oznaczeń CRP i ESR w grupach pacjentów o tym samym stopniu 

nasilenia stanu zapalnego potwierdziły istotną korelację między ich wartościami 

w każdej z przebadanych grup pacjentów. Wysokie współczynniki 

współzależności zaobserwowano zarówno w podgrupie osób, u których 

występowały wartości parametrów mieszczące się w granicach uznawanych za 

prawidłowe (ESR < 10 mm/h i CRP < 6 mg/L), jak również w podgrupie osób, 

u których obserwowano stan zapalny o małym nasileniu (ESR 11 – 30 mm/h 

i  CRP 6,1 – 40 mg/L). Najwyższą korelację uzyskano w grupie pacjentów 

o wysokich wartościach ESR (≥ 31 mm/h) i CRP (≥ 40,1 mg/L) mieszczących 

się w zakresie odpowiadającym stanom zapalnym o dużym nasileniu. Jest to 

ważny wniosek dla lekarza, bowiem u wielu pacjentów występują podwyższone 

wartości ESR i CRP nie wynikające bezpośrednio ze stanu zapalnego 

(np.: podeszły wiek, stan odżywienia, ciąża). Zakresy stężeń CRP i wartości 

ESR uznawanych za tzw. szarą strefę są wysokie, zwykle odpowiednio do  

20 – 30 mg/L i do 20 - 30 mm/h. Wynika z tego, że dopiero wartości 

przekraczające tzw. strefę szarą mogą potwierdzać stan zapalny. Wówczas 

stanowią cenną informację dla lekarza i pacjenta.  

Pääkkönen i wsp. zakwestionowali przydatność kliniczną ESR 

w rozpoznawaniu stanów zapalnych o etiologii bakteryjnej na rzecz oznaczania 
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stężenia CRP [20]. Zaobserwowano bowiem jednoznaczny i spektakularny 

wzrost stężenia CRP w ciągu 6-8 h od zadziałania bodźca infekcyjnego oraz 

podwojenie wyjściowej wartości już po 8 h, w przeciwieństwie do wartości 

ESR, którego wzrost występował po zdecydowanie dłuższym czasie. Ponadto 

w badaniach tych wykazano lepszą użyteczność kliniczną CRP w porównaniu 

do ESR w monitorowaniu ustępowania infekcji po skutecznym leczeniu. Spadek 

CRP był bowiem szybki, a stężenie powracało do wartości prawidłowych 

w ciągu kilku dni, podczas gdy normalizacja ESR następowała średnio po 

13 dniach. Dodatkowo stwierdzono, że stężenie CRP mieszczące się 

w granicach wartości prawidłowych tj. nie przekraczających 6 mg/L wyklucza 

ostre zakażenie. Mimo krytycznej oceny ESR, najwyższą czułość diagnostyczną 

dla rozpoznawania infekcji osiągnięto przy równoczesnym oznaczaniu obu 

wskaźników zapalenia - CRP i ESR. Podobne wnioski wysunęli Piper i wsp. 

[21]. Analizując wyniki CRP i ESR u pacjentów z infekcją pooperacyjną 

odnotowali ich zróżnicowaną dynamikę. Zaobserwowali szczyt stężenia CRP już 

na 2–3 dzień i normalizację po kilku dniach, przy maksymalnym wzroście ESR 

w piątym dniu po zabiegu operacyjnym i powrocie do wartości 

przedoperacyjnych w ciągu następnych tygodni. 

Analiza naszych wyników obu badanych biomarkerów zapalenia 

oznaczanych równocześnie u tych samych pacjentów wykazała różną ich 

dynamikę. U części pacjentów, u których stężenie CRP było podwyższone, 

często do wartości 40 mg/L i więcej, wartość ESR była na poziomie 

10 - 20 mm/h i odwrotnie - przy wysokich wartościach ESR występowały niskie 

stężenia CRP. Takie zjawisko związane jest najprawdopodobniej z własnościami 

obu biomarkerów. Przy szybkiej dynamice wzrostu i spadku stężenia CRP 

w przebiegu zapalenia, zmiany wartości ESR są powolne. Świadczyć może to 
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z jednej strony o większej przydatności klinicznej CRP niż ESR dla oceny 

zapaleń o ostrym przebiegu oraz o tym, że oba analizowane wskaźniki są 

niezależne. Potwierdzeniem takiego przypuszczenia są uzyskane w naszych 

badaniach niskie współczynniki korelacji wartości obu badanych parametrów 

mierzonych jednoczasowo u danego pacjenta. Przy wartościach ESR powyżej 

31 mm/h, wskazujących na stan zapalny o średniowysokim nasileniu 

z równoczesnymi częstymi przypadkami już niskich stężeń CRP, współczynnik 

korelacji ESR i CRP był niski i wynosił r = 0,4265. Podobne wyniki uzyskano 

przy wartościach CRP od 6,1 do 40 mg/L, dla których współczynnik zależności 

z wartością ESR miał wartość jeszcze niższą r = 0,3320. Tym samym nasuwa się 

wniosek, że ESR utrzymując się długo jeszcze po przejściu zapalenia, może być 

użyteczne jako badanie potwierdzające przebyte wcześniej zapalenie. Takiej 

cechy nie wykazuje stężenie CRP.  

Stany zapalne zarówno o przebiegu ostrym, jak i przewlekłym, są 

zjawiskiem chorobowym dość powszechnym, dotyczącym wszystkich ludzi. 

Bardzo istotne jest ich, w miarę możliwości, szybkie rozpoznanie, aby 

zastosować odpowiednie leczenie. W tych działaniach niezwykle pomocne są 

badania laboratoryjne.  

W świetle uzyskanych wyników badań własnych i dostępnego 

piśmiennictwa należy przyjąć, że w rozpoznawaniu zapaleń, szczególnie ostrych 

o etiologii bakteryjnej, oraz ich monitorowaniu w czasie terapii antybiotykowej, 

oznaczanie stężenia CRP w surowicy powinno stanowić najbardziej 

odpowiednie narzędzie w rękach lekarza pierwszego kontaktu oraz lekarza-

klinicysty w opiece nad pacjentem hospitalizowanym. 
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Wnioski 
 

1. Analizowane wskaźniki stanu zapalnego są niezależnymi markerami 

laboratoryjnymi.  

2. W rozpoznawaniu i monitorowaniu zapaleń o ostrym przebiegu spośród 

dwóch badanych biomarkerów klinicznie bardziej przydatnym jest 

oznaczanie stężenia CRP.  

3. Największą korelację pomiędzy wartościami ESR (OB) i stężeniem CRP 

w surowicy zaobserwowano w analizie wyników badań wskazujących 

na silnie zaznaczony proces zapalny, odpowiednio: powyżej 31 mm/h 

i powyżej 40,1 mg/L. Zakresy te wykazują przydatność dla obu 

biomarkerów do rozpoznawania stanu zapalnego. 
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